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საკითხის სწავლების დაგეგმვის სქემა მათემატიკაში 

მასწავლებელი:  ზურაბ ვახანია 

საგანი:  მათემატიკა კლასი:  III 

თემა: ამოცანაში აღწერილი ან რეალური 

ვითარების მოდელირება რიცხვითი 

გამოსახულებების საშუალებით 

დრო:   1 გაკვეთილი (45 წთ) + საშინაო დავალება 

 

გაკვეთილის მიზნები/სწავლის შედეგები  (ცოდნა, უნარ-ჩვევები, დამოკიდებულებები) 

გაკვეთილის მიზანი/შედეგები: 

მოსწავლეს განუვითარდება მათემატიკური მოდელირების უნარ-ჩვევები ზოგადად და კერძოდ – 

ფრჩხილების გამოყენების მხრივ; ისწავლის რიცხვითი გამოსახულების (მათ შორის – ფრჩხილებიანის) 

შედგენას სიტყვიერი აღწერის საფუძველზე (მაგალითად, „ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული ამავე 

რიცხვების სხვაობა“) და, პირიქით, დაწერილი გამოსახულების ზუსტ სიტყვიერ აღწერას; რიცხვით 

გამოსახულებებს გამოიყენებს საყოფაცხოვრებო ვითარების აღსაწერად ან ამოცანის ამოსახსნელად და, 

პირიქით, მოცემული ორმოქმედებიანი უფრჩხილო ან ფრჩხილებიანი რიცხვითი გამოსახულების 

მიხედვით შეადგენს ორმოქმედებიან საყოფაცხოვრებო ამოცანას; დაინტერესდება მათემატიკის 

გამოყენებით ყოფა-ცხოვრებაში; გადადგამს მნიშვნელოვან ნაბიჯს შემდგომში ასოითი 

გამოსახულებისა და განტოლების სწავლის შესამზადებლად; განუმტკიცდება რიცხვითი 

გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლისას მოქმედებათა თანმიმდევრობის ცოდნა, მათ შორის: 3-4-

მოქმედებიან ფრჩხილებიან გამოსახულებაშიც. 

თანამდევი შედეგები:  

მოსწავლეს განუმტკიცდება: ორი ნიშან-თვისების მიხედვით მონაცემების კლასიფიკაციის უნარ-

ჩვევები; ცხრილის გააზრების უნარ-ჩვევები; სიგრძის ერთეულების გამოყენების უნარ-ჩვევები; სქემის 

გააზრებისა და სქემის მიხედვით რიცხვითი გამოსახულების შედგენის უნარ-ჩვევები (მათ შორის: 

მოძრაობის სქემის; ოღონდ სიჩქარის ცნების გარეშე, დროის შუალედების გარეშე – ანუ განიხილავს 

მხოლოდ მანძილებსა და მოძრაობას გარკვეულ პუნქტებს შორის); კომბინატორიკის უნარ-ჩვევები 

(ყველა შესაძლებლობის ამოწურვა); სიტყვიერი ინსტრუქციის შესრულების უნარ-ჩვევები. 

ეროვნული სასწავლო გეგმის სტანდარტი: მათ. III.7. მოსწავლეს შეუძლია რიცხვითი გამოსახულების 

შემცველი ტოლობის შედგენა და მისი გამოყენება პრობლემის გადასაჭრელად. 

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 ქმნის რეალური ვითარების გამომსახველ მთელრიცხვოვან ეკვივალენტურ გამოსახულებებს. 

(მაგალითად, შეუძლია საწონის შერჩევა სასწორის გასაწონასწორებლად, ირჩევს ფულის 

შესაფერის ნიშნებს მითითებული თანხის შესადგენად და დასახურდავებლად); 
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 რეალურ ვითარებასთან დაკავშირებული ამოცანის ამოსახსნელად ადგენს და იყენებს ისეთ 

რიცხვით გამოსახულებას, რომელიც შეკრების/გამოკლების ერთ მოქმედებას შეიცავს.    

მათ. III.6. მოსწავლეს შეუძლია საგნებს შორის ან საგნებსა და მათ ატრიბუტებს შორის მოცემული 

შესაბამისობის გავრცობა, გამოსახვა და გამოკვლევა.  

შედეგი თვალსაჩინოა, თუ მოსწავლე:  

 სიტყვიერად მოცემული შესაბამისობის მიხედვით ავსებს მოცემულ ცხრილს; 

 ცხრილის საშუალებით გამოსახული შესაბამისობისათვის პოულობს მითითებული ელემენტის 

წინასახეს (მაგალითად, მოცემული ცხრილისათვის, რომელიც გამოსახავს, თუ რომელმა 

მოსწავლემ რა ნიშანი მიიღო, ე.ი. ადგენს შესაბამისობას: „მოსწავლე  ნიშანი“, ასახელებს ყველა 

იმ მოსწავლეს, რომელმაც მიიღო 6). 

საჭირო წინარე ცოდნა და უნარ-ჩვევები:   

პრაქტიკულ დონეზე (კონკრეტულ ვითარებაში ცნობისა და ჩვენების დონეზე) იცის ტერმინები: 

„რიცხვითი გამოსახულება“, „რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობა“, „შესაკრები“, „ჯამი“, 

„საკლები“, „მაკლები“, „სხვაობა“; იცის ტერმინი „ფრჩხილები“ და ფრჩხილების ხმარება – მოქმედებათა 

თანმიმდევრობა ფრჩხულების შემცველი რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლისას; 

ავსებს ცხრილს, მათ შორის – შეკრებისა და გამოკლების ცხრილებს, მათ შორის – ისეთებს, რომლის 

კომპონენტებს ჯამისა და სხვაობის სახე აქვთ, მაგალითად: 

+ 17 – 12 19 – 4  – 200 + 20 30 + 30  – 180 110 

8    80    110 – 70   

11    40    160  – 140   

შესაბამისად იყენებს ორმაგ ტოლობებს, მაგ.: 17 – 12 + 8 = 5 + 8 = 13. 

     მოცემული ორმოქმედებიანი უფრჩხილო რიცხვითი გამოსახულების მიხედვით ადგენს 

ორმოქმედებიან საყოფაცხოვრებო ამოცანას. 

     იყენებს სიგრძის ერთეულებს და ზომავს მანძილს: სასურველია, იცოდეს სანტიმეტრიც, 

დეციმეტრიც, მეტრიცა და კილომეტრიც (მაგრამ თუკი რომელიმე მათგანი კლასს არა აქვს ნასწავლი, 

მაშინ მასწავლებელმა ამოცანები სათანადოდ უნდა გადააკეთოს – რაც საკმაოდ ადვილია). 

    შეუძლია მარტივი სქემების (ნახაზების, ნახატების) მიხედვით მოქმედება, მარტივი სქემების 

დახაზვა. ეს სქემები მოიცავს: რიცხვებზე რამდენიმესაფეხურიან მოქმედებებს, რიცხვთა მეტ-

ნაკლებობას, საყოფაცხოვრებო ამოცანებს, შესაბამისობას, მანძილებსა და მოძრაობას (სიჩქარის ცნების 

გარეშე, დროის შუალედების გარეშე – ანუ მხოლოდ მანძილებსა და მოძრაობას გარკვეულ პუნქტებს 

შორის), რიგობით რიცხვებსა და თანმიმდევრობას. 

      ცნებითი დაზუსტება ტერმინისა „რიცხვითი გამოსახულება“ მე-4 კლასამდე არაა საჭირო. ამ 

ტერმინს მხოლოდ პრაქტიკულ დონეზე ვიყენებთ. 
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მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმები:  საერთოსაკლასო დიალოგი; ინდივიდუალური მუშაობა; 

წყვილებში მუშაობა;    ჯგუფური მუშაობა (ჰომოგენური დაჯგუფებით).   

გაკვეთილზე გამოყენებული ძირითადი მეთოდები და აქტივობები: 

ინტერაქციულ-კონსტრუქტივისტული და ევრისტიკული მეთოდიკა; მასწავლებელი ასრულებს 

ფასილიტატორის როლს: ერიდება მონოლოგებს, აცლის მოსწავლეს დაყოვნებას, დაფიქრებას, 

შეცდომასაც, არ ამბობს მართებულ პასუხს, არამედ მოსწავლეებს სასწავლო ხარაჩოებით ეხმარება და 

მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ უკუკავშირებს აწვდის მათ. ამისთვის მასწავლებელი 

გაკვეთილის დროის უმეტეს ნაწილს მერხებს შორის მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის 

რიგრიგობით, დაფასთან კი იშვიათად გადის და ისიც – ხანმოკლე დროით. 

     მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის იხ. დანართი #2. 

სასწავლო მასალა  და რესურსები:  

დაფა, ცარცი (სასურველია, ფერადი ცარცები ან მარკერები), სახელმძღვანელო, რვეულები, სახაზავები, 

მოძრავი მაგნიტური ციფრები და ასოები, სამუშაო ფურცლები, სხვადასხვა ფერის გეომეტრიული 

ნაკვთების მრავალფეროვანი მოდელები (სასურველია, მაგნიტებით), სქემები/ნახაზები, კუბიკები, 

სათვლელი სურათები მრავალფეროვანი შინაარსით (სათამაშოები, ყვავილები, ცხოველები, ტექნიკა, 

სახლები, ადამიანები და სხვა). მოსწავლეებს ინდივიდუალურად ექნებათ წითელი და მწვანე 

„შუქნიშნები“. 

    მეორე ან მესამე ფაზაში დიფერენცირებული აქტივობის დროს მოსწავლე თვითონ ირჩევს სასურველ 

დავალებას და, შესაბამისად, სასწავლო რესურსებს. 

საკითხის სწავლების მსვლელობა სამფაზიანი მოდელის მიხედვით  

I ფაზა – წინასწარ (დრო: 20-25 წთ) 

      უკვე საშინაო დავალებაზე დამოუკიდებელი მეცადინეობისას იწყება დიფერენცირება. კლასს ერთი 

და იგივე საშინაო დავალება ჰქონდა. ეს დავალება საკმაოდ დიდია მოცულობით და, რაც მთავარია, 

მრავალფეროვანია როგორც სირთულის დონით, ისე აბსტრაქტულობის დონით და აგრეთვე 

თემატიკურადაც (მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების საკითხებს). მაგრამ წესია: 

მოსწავლე აკეთებს იმდენს, რამდენსაც შეძლებს ზომიერი დაძაბვით; საკუთარი სურვილით ირჩევს 

ამოცანებს. გაკვეთილზე საშინაო დავალების ყველა ამოცანა მაინც დაწვრილებით უნდა გაირჩეს, 

მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში მუშაობენ – ავსებენ, ხვეწენ ნამუშევარს, ზოგ რამეს კი 

თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა უმრავლესობა ძალდაუტანებლად აკეთებს ყველა ან 

თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას, მაგრამ ეს ნებაყოფლობითია (შეიძლება, ზოგჯერ 

ნახევარიც კი არ გააკეთოს). უფროსს პირისახეზე უკმაყოფილებაც კი არ უნდა შეეტყოს იმის გამო, რომ 

ბავშვმა რაღაც ვერ გააკეთა ან არ გააკეთა. საშინაო დავალების სიდიდე და მრავალფეროვნება რომ არა, 
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მოსწავლეს არ ექნებოდა ნამდვილი არჩევანი. ამასთან, არაა საჭირო შედარებით ძნელი ამოცანების 

მონიშვნა * ნიშნით ან სხვაგვარად. საქმე ისაა, რომ ამოცანის სიძნელე ბავშვის წამყვანი უნარიანობის 

ტიპზე და აგრეთვე ცვალებად სიტუაციურ ფაქტორებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, 

მხედველობით-სივრიცითი უნარიანობის ტიპის ბავშვს აინტერესებს და არც უძნელდება თუნდაც 

რთული გეომეტრიული ამოცანა, თუმცა რიცხვები არ იზიდავს. ასეა თუ ისე, არჩევანის თავისუფლება 

დიფერენცირებული სწავლების მნიშვნელოვანი პირობაა. 

          პირველი ფაზა იწყება მოკლე, 1-2-წუთიანი შესავალით. ძირითადი ნაწილი კი საშინაო 

დავალების თითოეული ამოცანისა თუ ქვეამოცანის დაწვრილებითი გარჩევაა. ამ დროს ხდება: წინარე 

გაკვეთილზე ნასწავლის განმტკიცება-განვითარება (ამოცანა # 1);  წინარე ცოდნის თითოეული 

საკითხის გააქტიურება და ახალი საკითხისთვის შემზადება (ამოცანები # 2, 3, 4, 5, 6); დამატებითი 

საერთოსაკლასო შეკითხვების დასმა; მოსწავლეთა მზაობის დონის შეფასება მასწავლებლის მიერ; 

წინარე ცოდნის სტანდარტულ საკვანძო საკითხებში დაბალი მზაობის მქონე მოსწავლეთათვის 

დახმარების გაწევა შეძლებისამებრ; ამ ფაზის მესამე, უფრო მცირე ნაწილია განმტკიცება, განვითარება, 

გამოყენება, ახალი კუთხით შემობრუნება, სხვა საკითხებთან დაკავშირება (ამოცანა #  7). 

         რაკი გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი 

გარჩევაა, ამიტომ ბუნებრივად გრძელდება დიფერენცირება მზაობის მიხედვით – დაფასთან გასარჩევი 

ამოცანების განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო პროფილისა და 

ინტერესების შესაბამისად (მაგალითად, იმის გათვალისწინება, თუ ვის რა შინაარსები უფრო 

აინტერესებს, გეომეტრიული ფორმები უფრო ემარჯვება, რიცხვები თუ ტექსტები).  

       საშინაო დავალების ამოცანები # 1 და # 2-ის ნახევარი ადვილი და სტანდარტულია, ამიტომ 

დაფასთან თავიდან ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები გავლენ. მზაობა თავდაპირველად წინარე 

გაკვეთილის მიხედვით შეფასდება. ხოლო საშინაო დავალების გარჩევისა და საერთოსაკლასო 

დიალოგის მსვლელობისას თანდათან მიმდინარე მზაობის დონეებიც გამოიკვეთება. ბოლო ერთი-ორი 

ამოცანა, პირიქით, ყველაზე ძნელია, ან ძნელი არაა, მაგრამ სხვა თემის (კომბინატორიკის) 

განვითარებას ემსახურება (# 7). ამიტომ, მასწავლებლის შეხედულებით, შესაძლებელია, რომ მათ 

გარჩევას გამოეთიშონ ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები, რომლებსაც მასწავლებელი წინარე 

ცოდნის სტანდარტული საკითხების განმტკიცებაში ცალკე დაეხმარება (მოსახერხებელია მათი ცალკე, 

ერთად დასხმა). რასაკვირველია, ეს არაა სავალდებულო. მასწავლებელს შეუძლია, მხოლოდ ზოგჯერ 

მოიქცეს ასე – თუკი მიიჩნევს, რომ უკანასკნელი ერთი-ორი ამოცანა ზედმეტია ზოგი მოსწავლისთვის. 

მასწავლებელი მოქმედებს დანართებში #1-4  მოცემული ინსტრუქციების შესაბამისად. 

წინარე გაკვეთილზე მიცემული საშინაო დავალება  

1 - 7 ამოცანა (თავიანთი ქვეამოცანებით) 
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ეს ამოცანები ხელს უნდა უწყობდეს წინარე გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის, აგრეთვე ადრე ნასწავლი 

რომელიმე საკითხების განმტკიცებას და განვითარებას (განსაკუთრებით _ გამოყენებითი 

მიმართულებით), მათემატიკურ საკითხებს შორის კავშირების დამყარებას, ცნებათა და მიმართებათა 

გააზრებას); აგრეთვე, არის მოსწავლეების შემამზადებელი ახალი საკითხის (გაკვეთილის ძირითადი 

მისაღწევი შედეგის) ასათვისებლად. 

 

1. უკანასკნელ გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის განმტკიცება – სტანდარტული. 

 

დაბალი მზაობის მოსწავლე იმსჯელებს ხმამაღლა (ან დაფაზე დახატავს თუ დაწერს). 

 

2.  

 

მოცემული ნახაზისთვის ჩამოაყალიბეთ შეკითხვა: 

I. სხვადასხვა ფერის მრავალკუთხედების საერთო რაოდენობის შესახებ; 

II. სხვადასხვა ფორმის, ანუ სხვადასხვანაირი მრავალკუთხედების საერთო რაოდენობის შესახებ; 

III. რაოდენობათა შედარების შესახებ („რამდენით მეტია ... / ნაკლებია ...“). 

      შემდეგ ამ ნახაზის მიხედვით შეადგინეთ რიცხვითი გამოსახულება, რომელშიც იქნება: 

I.  ოთხი შესაკრები (და მათგან ორი ტოლი); 

II.  სამი შესაკრები (სამივე – სხვადასხვა); 

III. ერთი სხვაობა და მეტი არაფერი; 

IV. რაიმე სხვა – თქვენ თვითონ მოიგონეთ. 

 

ამ ამოცანის გარჩევისას მოსწავლემ ხმამაღლა უნდა ჩამოაყალიბოს, თუ მაინც რას გვიჩვენებს მის მიერ 

შედგენილი გამოსახულება: I. სულ რამდენია ყვითელი, იისფერი, მწვანე და წითელი ნაკვთები 

(მრავალკუთხედები) ერთად; II. სულ რამდენია რვაკუთხედები, ოთხკუთხედები და ხუთკუთხედები 

ერთად; III. რამდენით მეტია ოთხკუთხედები, ვიდრე რვაკუთხედები (რამდენით ნაკლებია 

ხუთკუთხედები, ვიდრე ოთხკუთხედები) და ა. შ., ხოლო სხვა მოსწავლემ იანგარიშოს – პასუხი გასცეს. 

 

3. სოფლის პატარა სკოლაში სულ ორი კლასია:  ერთი პირველი და ერთი მეორე. ამ კლასებში ბავშვების 

რაოდენობებს გვიჩვენებს შემდეგი ცხრილი: 
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I. რომელი გამოსახულება გვიჩვენებს იმას, თუ ამ სკოლაში რამდენით მეტნი არიან გოგონები, 

ვიდრე ბიჭუნები? 

ა) (7 + 6)  (5 + 3);                             ბ) (7 + 5)  (6 + 3);              

გ) (7  5) + (6  3);                             დ) (7  5)  (6  3). 

II. რომელი გამოსახულება გვიჩვენებს იმას, თუ რამდენით მეტი მოსწავლეა პირველ კლასში, 

ვიდრე მეორეში? 

     შემდეგ უპასუხეთ ორივე ამ შეკითხვას. 

     ბოლოს დასვით კიდევ ერთი, ახალი შეკითხვა და უპასუხეთ მას. 

 

კლასში ამ ამოცანის გარჩევისას მოსწავლეებმა სათითაოდ უნდა ჩამოაყალიბონ, თუ რას გვიჩვენებს:  

(7 + 6),     (5 + 3),     (7 + 5),     (6 + 3),       (7  5),       (6  3) 

შემდეგ მასწავლებელი ჩამოაყალიბებს დამატებით, რთულ დავალებას: „რომელი იყო ამ ამოცანის 

პირველი შეკითხვა? მისი პასუხის მისაღებად შეიძლებოდა სხვა გამოსახულება შეგვედგინა. ანუ 

ამოცანა სხვანაირად ამოგვეხსნა. ვინ მიხვდება, როგორ?“ 

     (7  6) + (5  3). გაირკვევა, რას გვიჩვენებს (7  6) და (5  3). თუკი მოსწავლეები ვერ ამოხსნიან ამ 

რთულ ამოცანას, მაშინ მასწავლებელი სასწავლო ხარაჩოებს გამოიყენებს:   

– დავსვათ ამოცანის პირველ შეკითხვა. პირველ კლასში რამდენით მეტია გოგონა, ვიდრე ბიჭუნა? ვინ 

დაწერს ამის შესაბამის გამოსახულებას? ახლა ვინ ჩამოაყალიბებს მეორე შეკითხვას? {მეორე კლასში 

რამდენით მეტია გოგონა, ვიდრე ბიჭუნა?}. 

      ამ ამოცანით, არსებითად, უკვე იწყება მეორე ფაზის შესავალი. მაგრამ ეს მაინც არაა ნამდვილი 

მეორე ფაზა იმიტომ, რომ მოსწავლეებს გამზადებული გამოსახულებები ეძლევა და მან მხოლოდ უნდა 

აირჩიოს საჭირო. მეორე ფაზის მიზანი კი ისაა, რომ მოსწავლემ თავისით შეძლოს საჭირო 

გამოსახულების შედგენა. 

 

4. შეადგინეთ რიცხვითი გამოსახულება, რომელშიც ფრჩხილებში მოთავსებული იქნება:  I. სამი 

შესაკრების ჯამი; II. ორი რიცხვის სხვაობა. 

პირველი კლასი მეორე კლასი 

გოგონები ბიჭუნები გოგონები ბიჭუნები 

7 6 5 3 
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ერთი მოსწავლე თავისი რვეულიდან გადაწერს დაფაზე, ხოლო სხვა მოსწავლემ იანგარიშებს – 

გამოთვალის მნიშვნელობას. 

 

5.  ნუ იანგარიშებთ!  რომელი ერთი რიცხვითი გამოსახულებაა ყველა დანარჩენისგან განსხვავებული, 

გამორჩეული? 

ა) 29 + (25 – 3);         ბ) 110 + (20 – 140);       გ) 200 + (17 – 9);         დ) 300 –  (110 + 60); 

ე) 250 + (152 - 27);      ვ) 805 + (165 – 149);        ზ) 726 + (46 – 167);       თ) 32 + (11 – 4).  

შემდეგ აარჩიეთ და ამოხსენით ის ამოცანა, რომელიც სწორედ ამ გამოსახულებით ამოიხსნება:      

(1) გარაჟიდან სახლამდე 300 მეტრი მანძილია. გზაზე ჭიშკარია, რომელიც გარაჟიდან 110 მეტრითაა 

დაშორებული. მანქანა გამოვიდა გარაჟიდან, გაიარა 60 მეტრი ჭიშკრისკენ და გაჩერდა.  რა 

მანძილია მანქანასა და სახლს შორის? 

(2) ჭიდან ჭიშკრამდე 300 მეტრი მანძილია. გზაზე ბლის ხეა, რომელიც ჭიდან 110 მეტრითაა 

დაშორებული. ცოტნე ჭიდან ბლის ხესთან მივიდა, შემდეგ კიდევ 60 მეტრი გაიარა და გაჩერდა. 

რა მანძილი დარჩა ცოტნეს ჭიშკრამდე? 

(3)  ძაღლი კატას გაეკიდა, რომელიც მისგან 60 მეტრით იყო დაშორებული. კატა უახლოესი ხისკენ 

გაიქცა, რომელიც მისგან 300 მეტრის მანძილზე იყო. როცა კატა ამ ხეზე ახტა, ძაღლს 110 მეტრი 

ჰქონდა გარბენილი. რამდენი მეტრით გაუსწრო კატამ ძაღლს? 

 

      თავიდან აქ არაფერი არ უნდა ვიანგარიშოთ, მხოლოდ უნდა დავაკვირდეთ ამ გამოსახულებებს. 

თითქმის ყველაში ჯერ გამოკლებაა, შემდეგ კი შეკრება. ესე იგი, ფრჩხილებში „–“ ნიშანია, ფრჩხილების 

გარეთ კი „+“ ნიშანი. ოღონდ სხვანაირია გამოსახულება დ). მასში პირიქითაა, ფრჩხილებში „+“ ნიშანია, 

გარეთ კი  „–“ ნიშანი. და სწორედ ამიტომ იგი დანარჩენებისგან გამორჩეულია  დ). ამოცანის ეს ნაწილი 

სწრაფად გაირჩევა ადგილიდანვე, დაბალი ან საშუალო მზაობის მოსწავლეთა მონაწილეობით. 

     პარალელურად დაფასთან მაღალი მზაობის სამი მოსწავლე იმუშავებს – დახაზავენ (1), (2) და (3) 

ამოცანების სქემებს (სასურველია ისეთი მოსწავლეები, რომლებსაც ძლიერი მხედველობით-სივრცითი 

წარმოდგენაც აქვთ). შემდეგ, რიგრიგობით თვალსაჩინოდ აჩვენებენ გადაადგილებას. გაირკვევა, რომ 

საჭიროა ამოცანა (2). ბოლოს მეოთხე მოსწავლე ადგილიდანვე წაიკითხავს ამ ამოცანის ამოხსნას 

(სასურველია შეირჩეს ძლიერ ენობრივ უნართა მქონე მოსწავლე, რომელსაც მსჯელობის გამართულად 

ჩამოყალიბება ეხერხება). 
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6.  გამოთვალეთ ორმაგი ტოლობები და შეავსეთ ცხრილები: 

+ 17 – 12 19 – 4  – 200 + 20 30 + 30  – 180 110 

8    80    110 – 70   

11    40    160  – 140   

 

მოსწავლეები პასუხებს ადგილიდანვე წაიკითხავენ და ადგილზევე მოხდება ურთიერთშემოწმება. 

 

7. გამოთვალეთ რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობა: 100  20  20 + 10 . 

შემდეგ ამ რიცხვით გამოსახულებაში  სხვადასხვა ადგილას ჩასვით ფრჩხილები (ფრჩხილების 

ერთადერთი წყვილი). გამოთვალეთ მიღებული გამოსახულების მნიშვნელობა და შეადარეთ პირველს. 

ფრჩხილები უნდა დასვათ ყველა შესაძლო ადგილას – არ გამოგრჩეთ არც ერთი შესაძლებლობა! 

 

     მოსწავლეები დაფაზე შეავსებენ ერთმანეთის ვარიანტებს. სულ 5 შესაძლებლობაა: 

(100  20)  20 + 1;  (100  20  20) + 10;  100  (20  20 + 10);  100  (20  20) + 10;  100  20  (20 + 10). 

საინტერესოა, რომ თავდაპირველი გამოსახულების მნიშვნელობას დაემთხვა პირველი და მეორე 

ვარიანტების მნიშვნელობას. ანუ ამ ორ შემთხვევაში ფრჩხილების დასმას არაფერი შეუცვლია. რატომ? 

იმიტომ, რომ მოქმედებებს ისედაც მარცხნიდან ვიწყებთ, ფრჩხილები გინდ ეწეროს და გინდ არა, მაინც 

მარცხნიდან მარჯვნისკენაა თანმიმდევრობა (მასწავლებელი თვალსაჩინოდ გააყოლებს თითს). 

100  20  20 + 10 

    

     მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის 

რიგრიგობით, თვალს გადაავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ 

კონსტრუქციულ უკუკავშირს. ამ დროს სხვა ორი-სამი მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობს  

საშინაო დავალების სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ჩუმად ამზადებენ 

ჩანაწერებს ან ნახატებს, ნახაზებს. შემდეგ მათ თანმიმდევრულად, რიგრიგობით გაარჩევენ, ხმამაღალი 

მსჯელობის თანხლებით; როცა ერთი მათგანი გარჩევას, მსჯელობას იწყებს, ცხადია, დანარჩენები  

ჩუმად არიან. ხოლო სხვები ადგილიდან ამოწმებენ, ადარებენ თავიანთ ამოხსნებს, წითელი და მწვანე 

„შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან არდათანხმებას. დაფასთან გაყვანილი მოსწავლეები ხშირ-

ხშირად იცვლებიან. 

       პირველი ფაზის ბოლოს ტარდება 4-5-წუთიანი მათემატიკური თამაში „ტყუილია თუ მართალი“: 

მოსწავლეებს ხელში წითელი და მწვანე „შუქნიშნები“ უკავიათ და წრეში დგებიან; მასწავლებელი დგას 

შუაში და ამბობს წინადადებას, მოსწავლემ უნდა აწიოს წითელი (თუკი მცდარად მიაჩნია) ან მწვანე 

(თუკი მართებულად მიაჩნია) ფერი. არაფრის წამოძახება არ შეიძლება. მასწავლებელი ხუთჯერ უკრავს 
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ტაშს და მოსწავლემ ამ დროში უნდა გასცეს პასუხი (ხმამაღლა თვლა არ შეიძლება, რადგან მოსმენილი 

რიცხვები ბავშვს გონებას აურევს). ვგულისხმობთ, რომ მოსწავლეებმა წინასწარ იციან ეს წესები. ეს 

თამაში შეიძლება ჩატარდეს ინდივიდუალური შეჯიბრის სახით (წამოძახილზე, დაგვიანებაზე ან 

შეცდომაზე მოსწავლე გამოეთიშება და ჯდება, სანამ არ ამოიწურება კითხვები არ გამოვლინდება 

რამდენიმე გამარჯვებული) ან  გუნდურად. მთავარია, რომ წარმოთქმული წინადადებები საჭირო 

ტერმინებს შეიცავდეს. ქვემოთ მოცემულია წინადადებების ნიმუშები. მასწავლებელი გამოიყენებს 

იმდენს, რამდენიც დასჭირდება (კლასში მოსწავლეთა რაოდენობის მიხედვით  შეიძლება, დამატებაც 

დასჭირდეს; ყოველ მოსწავლეს მინიმუმ ერთი შეკითხვა მაინც უნდა შეხვდეს. თუკი კლასში 25 

მოსწავლეა, მინიმუმ 25 დებულებაა საჭირო. ცხადია, რომ ზოგი დებულების გამეორება შეიძლება, 

თუმცა სასურველია სხვა სიტყვებით). თამაში სწრაფი რიტმით უნდა ჩატარდეს, თითო წინადადებაზე 

საშუალოდ მხოლოდ 8-10 წამი იხარჯება. გაჭიანურებაც და პატიებაც გამორიცხული უნდა იყოს, 

რადგან მაშინ თამაშს აზრი დაეკარგება.  

1) პირველი შესაკრები ყოველთვის მეტია, ვიდრე მეორე;  

2) პირველი შესაკრები ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე მეორე;  

3) ჯამი ზოგჯერ პირველი შესაკრების ტოლია; + 

4) ჯამი ზოგჯერ მეორე შესაკრების ტოლია; + 

5) პირველი შესაკრები არ შეიძლება იყოს მეორე შესაკრების ტოლი;  

6) მეორე შესაკრები არ შეიძლება იყოს ჯამის ტოლი;  

7) საკლები ყოველთვის მეტია, ვიდრე მაკლები;  

8) საკლები ზოგჯერ მაკლების ტოლია; + 

9) სხვაობა ყოველთვის ნაკლებია, ვიდრე საკლები;  

10) სხვაობა არ შეიძლება იყოს საკლებზე მეტი; +  

11) სხვაობა არ შეიძლება იყოს მაკლებზე მეტი;  

12) მაკლები არ შეიძლება იყოს საკლებზე მეტი; + 

13) ფრჩხილებში ზოგჯერ ჯამი წერია; + 

14) რიცხვით გამოსახულებაში ჯერ შეკრება უნდა შესრულდეს და მერე  გამოკლება;  

15) ფრჩხილებში ზოგჯერ სხვაობა წერია; + 

16) რიცხვით გამოსახულებაში ჯერ  გამოკლება უნდა შესრულდეს და მერე  შეკრება;  

17) თუკი რიცხვით გამოსახულებაში ფრჩხილები არაა, მაშინ ჯერ ყველაზე მარცხენა მოქმედება 

უნდა შესრულდეს; + 

18) თუკი რიცხვით გამოსახულებაში ფრჩხილები არაა, მაშინ ყველაზე მარჯვენა მოქმედება სულ 

ბოლოს უნდა შესრულდეს; + 

19) თუკი რიცხვით გამოსახულებაში ფრჩხილებია, მაშინ პირველად ფრჩხილებში ჩაწერილი 
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მოქმედება უნდა შესრულდეს; + 

20) რიცხვით გამოსახულებაში ყოველთვის ორი ფრჩხილია;  

21) რიცხვით გამოსახულებაში არ შეიძლება იყოს ერთადერთი ფრჩხილი; + 

22) რიცხვით გამოსახულებაში ზოგჯერ ოთხი ფრჩხილია; + 

23) რიცხვით გამოსახულებაში ზოგჯერ სამი ფრჩხილია;       ... ...  

 

თამაშის გასაადვილებლად უმჯობესია, რომ დაფაზე (ან დიდ ფურცელზე) მსხვილი ფერადი 

ციფრებით წინასწარვე ეწეროს ყველა საჭირო მაგალითი და მასწავლებელმა წინადადების 

წარმოთქმისას კალმისტრით ან სახაზავით მიუთითოს ხოლმე შესაბამის ჩანაწერზე. მაგალითად, 

„საკლები ყოველთვის მეტია, ვიდრე მაკლები“ _ მიუთითებს ჩანაწერზე  „3  3 = 0“. 

    ასე ამ თამაშის დიფერენცირებაცაა შესაძლებელი.  ნელი ან დაბალი მზაობის მოსწავლეს 

მასწავლებელი შეუმჩნევლად უფრო მეტს ადროვებს იმით, რომ ხუთ ტაშს ცოტა უფრო ნელა დაუკრავს, 

ხოლო მაღალი  მზაობის მოსწავლეს მასწავლებელი საჭირო ჩანაწერს არ მიუთითებს. 

 

II ფაზა   განმავლობაში (დრო: 8-10 წთ) 

    მასწავლებელი მიუთითებს დაფაზე:   საშინაო დავალების მე-3 ამოცანაში ჩვენ უკვე განვიხილეთ ეს 

რიცხვითი გამოსახულებები: 

ა) (7 + 6)  (5 + 3);                             ბ) (7 + 5)  (6 + 3);              

გ) (7  5) + (6  3);                             დ) (7  5)  (6  3). 

 მათგან რომელია ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული სხვა ორი რიცხვის ჯამი? {(ა) და (ბ)}. გიორგი, 

გვიჩვენე პირველი ჯამი, მთლიანად შემოხაზე პირველი ჯამი! ახლა  მეორე ჯამი. კარგია! 

ახლა მოძებნეთ, რომლის სიტყვიერი აღწერაა:  ორი რიცხვის სხვაობას გამოკლებული სხვა ორი 

რიცხვის სხვაობა {(დ)}. ნატო, გვიჩვენე პირველი სხვაობა, ახლა  მეორე სხვაობა. კარგია! 

რომლის სიტყვიერი აღწერაა:  ორი რიცხვის სხვაობას მიმატებული სხვა ორი რიცხვის სხვაობა? {(გ)} 

ხატია, გვიჩვენე პირველი სხვაობა, ახლა  მეორე სხვაობა. კარგია! 

     აბა ვინ დაწერს დაფაზე სხვანაირ გამოსახულებას: სამი რიცხვის ჯამს გამოკლებული სხვა ორი 

რიცხვის სხვაობა.  მოდი, დიმიტრი, დაწერე!  თეამ კი დაწეროს ასეთი:  ორი რიცხვის ჯამს 

გამოკლებული ამავე რიცხვების სხვაობა.  ასევე რომ აღვწეროთ, ეს ჩემი გამოსახულება როგორია? 

(6   5) + (6 + 5)   (აღწერს მაღალი მზაობის მოსწავლე) {ორი რიცხვის სხვაობას მიმატებული ამავე 

რიცხვების ჯამი}.  აბა ახლა შეამოწმეთ, დიმიტრიმ და თეამ თუ დაწერეს სწორად. დიმიტრი, რა უნდა 

დაგეწერა?  თეა, რა უნდა დაგეწერა? ... ... 

                  მეორე ფაზის ბოლოს ექვსი მოსწავლე მასწავლებლის მიერ წინასწარ მომზადებული 
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ბარათებიდან ხმამაღლა წაიკითხავს თითო განხილულ აღწერას:     

 ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული სხვა ორი რიცხვის ჯამი;   

 ორი რიცხვის სხვაობას გამოკლებული სხვა ორი რიცხვის სხვაობა;   

 ორი რიცხვის სხვაობას მიმატებული სხვა ორი რიცხვის სხვაობა;   

 სამი რიცხვის ჯამს გამოკლებული სხვა ორი რიცხვის სხვაობა;   

 ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული ამავე რიცხვების სხვაობა;  

 ორი რიცხვის სხვაობას მიმატებული ამავე რიცხვების ჯამი. 

მასწავლებელი დაახვეწინებს, რათა გამართულად წაიკითხონ. სთხოვს მოსწავლეებს მოიყვანონ 

შესაბამისი მაგალითები. 

III ფაზა   შემდგომ (დრო: 10-12 წთ + საშინაო დავალება) 

    ახლა ამ გამოსახულების მიხედვით  40  (11 + 11 + 8)   (მასწავლებელი წერს დაფაზე) უნდა 

შეადგინოთ ამოცანა ან ნახაზი. 

      აქტივობა შეიძლება ჩატარდეს ხუთი სხვადასხვა ფორმითა და სხვადასხვა მასალით. 

მასწავლებელი მაგიდებზე ანაწილებს დავალებებს. მოსწავლე თვითონ ირჩევს, თუ რომელ ჯგუფში 

იმუშავებს: 

     1) გამოსახულების აღწერა და მნიშვნელობის გამოთვლა ორმაგი ტოლობებით: „რიცხვს 

გამოკლებული სხვა სამი რიცხის ჯამი“;  40  (11 + 11 + 8)  =  40  (22 + 8)  =  40  30  =  10. 

     2) საყოფაცხოვრებო ამოცანის შედგენა 40-გვერდიანი წიგნის წაკითხვის შესახებ; 

     3)  საყოფაცხოვრებო ამოცანის შედგენა 40 ლარის დახარჯვის შესახებ; 

     4) სხვადასხვა ფიგურების დახაზვა ჯამში 40 ფიგურის მისაღებად (მაგ., სულ 40 ნაკვთია, მათგან 11 

სამკუთხედია, ამდენივე _ კვადრატი, 8 _ ხუთკუთხედი, დანარჩენი კი წრეებია; მასწავლებელი 

მიანიშნებს, რომ დახაზვა დაიწყონ შესაკრებებით, 40 კი სულ ბოლოს უნდა მიიღონ). 

    5) რიცხვთა ხაზზე მოძრაობის ისრებიანი სქემის დახაზვა. 

     მასწავლებელი დააზუსტებს, რომ პასუხის გამოთვლა მხოლოდ პირველ ჯგუფს ევალება. 

          მასწავლებელი სულ ჯგუფებთანაა და საჭიროებისამებრ ეხმარება მათ. იმასაც ცდილობს, რომ 

მოსწავლეებს ზედმეტი დრო არ დაეხარჯოთ. მასწავლებელი ჯგუფებს ადგილზევე აწვდის 

უკუკავშირს, წაახალისებს, შეაქებს. დროის მოსაგებად ასევე უკეთესია, რომ  პირველი ჯგუფის 

ტოლობათა ჩანაწერი დაფაზე მასწავლებელმა გააკეთოს და მერე თქვას, რომ ეს პირველი ჯგუფის 

ნამუშევარია. წარმომადგენელმა გააკეთოს. 

     მეორე ჯგუფის წარმომადგენელი სწრაფად წაიკითხავს თავიანთი ამოცანის პირობას; მასწავლებელი 

იკითხავს:  მაშ, რამდენი გვერდი დარჩენია წასაკითხი ბავშვს? არ იანგარიშოთ, პასუხი უკვე მზადაა 

დაფაზე!  
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     ასევე მესამე ჯგუფის წარმომადგენელი სწრაფად წაიკითხავს თავიანთი ამოცანის პირობას; 

მასწავლებელი იკითხავს:  მაშ, რამდენი ლარი დარჩენია ბავშვს? არ იანგარიშოთ, პასუხი უკვე მზადაა 

დაფაზე!  

     მეოთხე ჯგუფი კლასს აჩვენებს თავიათ ნახაზს. მასწავლებელი იკითხავს:  მაშ რამდენი წრეა 

ნახაზზე?  არ დათვალოთ, პასუხი უკვე მზადაა დაფაზე! 

     ასევე მეხუთე ჯგუფი კლასს აჩვენებს თავიათ ნახაზს. მასწავლებელი იკითხავს:  მაშ, რამდენი 

საფეხურია დარჩენილი?  არ დათვალოთ, პასუხი უკვე მზადაა დაფაზე! 

     რატომაა, რომ ყველა ჯგუფის პასუხი 10-ის ტოლია? {იმიტომ, რომ ყველა ჯგუფს ერთი და იგივე 

რიცხვითი გამოსახულება ჰქონდა და მისი მნიშვნელობაა 10}. 

      ბოლოს, მცირე რეფლექსია:  აბა, ვინ იტყვის, დღეს ახალი რა ვისწავლეთ? {ფრჩხილებიანი 

გამოსახულების აღწერა სიტყვებით; ფრჩხილებიანი გამოსახულების მიხედვით ამოცანის შედგენა; 

ფრჩხილებიანი გამოსახულების მიხედვით ნახაზის და გუშინ კი რა ვიცოდით? {ამოცანის ამოხსნა; 

რიცხვითი გამოსახულების შედგენა ...}. 

    მესამე ფაზა მიმდინარე გაკვეთილზევე უნდა დაიწყოს. თუ მიზეზთა გამო, მასწავლებელი 

დაინახავს, რომ ვერ ესწრება მესამე ფაზის ყველა დაგეგმილი აქტივობის ჩატარება, მაშინ ზოგს საშინაო 

დავალებაში გადაიტანს _ ესე იგი, მომდევნო გაკვეთილზე გაარჩევს. საზოგადოდ, მესამე ფაზა 

მიმდინარე გაკვეთილზე დაიწყება, მაგრამ ვერ დამთავრდება _ ის გრძელდება მომდევნო საშინაო 

დავალებაში [დანართი # 5], მომდევნო გაკვეთილზე და აგრეთვე, პერიოდულად, მომავალი თვეების 

განმავლობაში (ცალკეული განმამტკიცებელი ამოცანების სახით). 

შეფასება:  როგორ დააკვირდებით მოსწავლეთა სწავლის პროცესს და შედეგებს? რის მიხედვით იმსჯელებთ მათ 

მიღწევებზე?  

გაკვეთილის ძირითად დროს მასწავლებელი მერხებს შორისაა, ანუ მოსწავლესთან ახლოს. ამიტომ 

მისთვის რეალურად შესაძლებელია როგორც ნაყოფიერი ინდივიდუალური კონსტრუქციული 

უკუკავშირების მიწოდება (სავალდებულოა, თითოეულ მოსწავლეს სულ მცირე ორი უკუკავშირი 

მიეწოდოს), ისე მოსწავლეთა განმავითარებელი შეფასების სხვა ფორმების გამოყენება (შეარჩიოს 

საკუთარი შეხედულებით). პირველი ფაზა ხანგრძლივია, საშინაო დავალება მრავალფეროვანია 

სიძნელის დონითაც, შინაარსითაც და ფორმითაც და მისი თითოეული ამოცანა დაწვრილებით 

გაირჩევა. ამიტომ. პირველ ფაზაში მასწავლებელი რეალურად მოასწრებს თითოეული მოსწავლის 

მზაობის დონის დიაგნოსტირებას და მოსწავლის წინსვლის შეფასებასაც. მეორე და მესამე ფაზების 

განმავლობაშიც მასწავლებელი თითქმის განუწყვეტლივ აკვირდება მოსწავლეთა აქტიურობას, 

მეცადინეობას, საუბარს, მსჯელობას, ქმედებას, ჟესტებსა და მიმიკასაც კი და აფასებს მათ მუშაობას 

(სასურველია, რვეულში ან სადმე სხვაგან ჩაინიშნოს _ გააკეთოს რაიმე სახის მოკლე ჩანაწერები 

სათანადო ცხილებში).  
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       შენიშვნა.  მასწავლებელს დაფასთან მისვლა იშვიათად მოუწევს, ჯამში სულ რამდენიმე წუთით. 

გაკვეთილის თითქმის მთელი დროის განმავლობაში მასწავლებელი მერხებს შორის მოძრაობს, 

მოსწავლეებთან ახლოსაა და მათ სასწავლო ხარაჩოებსა და უკუკავშირებს აწვდის ინდივიდუალურად, 

ჩუმი ხმით, სხვა მოსწავლეთა აქტივობის პარალელურად და ამ აქტივობათა შეჩერების გარეშე. 

შეფასების რუბრიკა:   

მოსწავლის შეფასების კრიტერიუმი მიღწევის დონე 

 სიტყვიერად აღწერს მოცემულ 3-მოქმედებიან ფრჩხილებიან რიცხვით 

გამოსახულებას;  

 2-მოქმედებიანი საყოფაცხოვრებო ამოცანისთვის ადგენს ფრჩხილებიან 

რიცხვით გამოსახულებას და, პირიქით, მოცემული 2-მოქმედებიანი 

ფრჩხილებიანი რიცხვითი გამოსახულების მიხედვით ადგენს 

საყოფაცხოვრებო ამოცანას, ადგენს სქემასა და ნახაზს. 

 

შეუფერხებლად 

და სწორად 

მცირე 

შეფერხებით და 

ზოგჯერ 

შეცდომებით 

ანდა 2-

მოქმედებიან 

შემთხვევებში 

მცირე 

შეფერხებით   

და თითქმის 

უშეცდომოდ   

მრავალი 

შეფერხებითა 

და  შეცდომით 

 

 

დამატებითი რესურსი:   G-RriEd-ის წიგნები და ვიდეო სესიები. 
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დანართი #1. 

 

სასწავლო პროფილები და მოსწავლის წამყვანი უნარიანობა,  

რომელიც არსებითია დაწყებით კლასებში მათემატიკის სწავლებისას 

 

1. აბსტრაქტულ-მათემატიკური  აზროვნების   ტიპი, მათემატიკისკენ მიდრეკილებით: ადვილად 

(ხშირად თვითონ, სხვისი ახსნის გარეშე) სწავლობს რიცხვებს, გამოსახულებებს, ალგებრულ 

მიმართებებს, ფორმულებს და სხვ. საყოფაცხოვრებო ამოცანის პირობაში სწრაფად ამოიცნობს 

მათემატიკის თვალსაზრისით არსებით მიმართებას, სხვა ინფორმაციას კი ადვილად უგულებელყოფს. 

ტექსტები არ უყვარს. 

2. ენობრივი  აზროვნების   ტიპი:  ადვილად კითხულობს, გაიაზრებს და წერს ტექსტებს; მეტყველებს 

მდიდარი და გამართული ენით; მათემატიკური საკითხების სწავლა უადვილდება სიტყვიერი ლოგიკური 

მსჯელობით. არ უყვარს ფორმულები და აბსტრაქტული გამოსახულებები, თუმცა საკმაოდ კარგი 

ლოგიკური აზროვნება აქვს. 

3. მხედველობითი  ტიპი: აქვს კარგი მხედველობითი აღქმა და მეხსიერება; ეადვილება სივრცითი 

წარმოდგენები; უყვარს თვალსაჩინოება, სქემები, ნახატები. მისი აზროვნება უმეტესად ხატობრივია. 

მათემატიკაში ყველაზე მეტად გეომეტრიული ფორმები და ნახაზები აინტერესებს. არ უყვარს 

ფორმულები, აბსტრაქტული გამოსახულებები და ტექსტები.  

4. რიტმულ-კინესთეტიკური  ტიპი: კარგად ფლობს სხეულს, გამორჩეულად უყვარს ცეკვა ანდა 

სპორტი. უმრავლეს შემთხვევაში იზიდავს მუსიკა, აქვს კარგი მუსიკალური სმენა. არ უყვარს ფორმულები 

და აბსტრაქტული გამოსახულებები, არც ტექსტები. 

5. ინტერპერსონალური  ტიპი: უყვარს და ეხერხება ადამიანური ურთიერთობების აწყობა, არ უყვარს 

მარტოობა. კარგად უგებს სხვებს. მისთვის მთავარია ადამიანები და არა საქმე. მათემატიკაში ყველაზე 

მეტად მოსწონს სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება. აქტიურია ჯგუფური მუშაობის 

დროს. 

ასეთია წმინდა ტიპები, რომლებიც ცხოვრებაში იშვიათად გვხვდება. როგორც წესი, ადამიანი ორი-სამი 

ტიპის თავისებური ნაერთია და მათგან ერთ-ერთი ტიპი ვითარების მიხედვით აქტიურდება.  

ამიტომ დიაგნოზის დასმა ფრიად სათუოა. ყველაზე საიმედოა:  

როგორც შინაარსის, ისე ფორმის მხრივ მრავალფეროვან აქტივობა-დავალებათა შეთავაზება  (რიცხვები 

და მათემატიკური გამოსახულებები, მოკლე ტექსტები, ნახაზები, სურათები, მოდელები, მოძრავი და 

რიტმული თამაშები, მუშაობა მეწყვილესთან ერთად და მცირე ჯგუფთან ერთად...); აგრეთვე, 

მოსწავლეებისთვის ფართო არჩევანის მიცემა, რათა თითოეულმა მოსწავლემ ის აქტივობა (დავალების 
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ფორმა) აირჩიოს, რომლისკენაც ყველაზე მეტად გაუწევს გული. თუმცა არც სხვა მხრივ მის 

განვითარებაზე ზრუნვა არ უნდა შევწყვიტოთ.   

 

დანართი #2. 

 

მოსწავლეთა სათანადო დაჯგუფება დიფერენცირებული სწავლებისთვის 

რასაკვირველია, სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით დიფერენცირებაზე უფრო 

მნიშვნელოვანია მოსწავლეთა მზაობის დონის მიხედვით დიფერენცირება. დიფერენცირებული 

სწავლების წარმართვის შემთხვევაში მოსწავლეთა დაჯგუფება ძირითადად ჰომოგენურია ანუ 

ერთგვაროვანია (ჯგუფში მსგავსი ტიპისა ან მსგავსი მზაობის მოსწავლეები არიან). ასეა უკეთესი 

კონკრეტული მათემატიკური საკითხის სწავლებისთვის, ხოლო ჰეტეროგენური დაჯგუფება უფრო 

სოციალურ უნარ-ჩვევათა განვითარებას ემსახურება. ნებისმიერ შემთხვევაში დაჯგუფება მოქნილი უნდა 

იყოს - მოსწავლეები მუდმივად ერთი პრინციპის შესაბამისად არ უნდა ჯგუფდებოდნენ ერთიდაიგივე 

ჯგუფებში, ანუ ხშირად უნდა მოხდეს გადაჯგუფებანი, ისე რომ მოსწავლეს სხვადასხვა თანატოლებთან 

მოუწიოს თანამშრომლობა ჰომოგენურ თუ არაჰომოგენურ ჯგუფებში. 

 გაკვეთილის პირველ ფაზაში დიფერენცირება ხდება უპირატესად მზაობის დონის მიხედვით. ეს მეორე 

და მესამე ფაზებშიც გრძელდება, ძირითადად შეკითხვა-დავალებათა განაწილების მხრივ. ამასთან, მეორე 

ანდა მესამე ფაზაში დიფერენცირება აგრეთვე ხდება სასწავლო პროფილისა და ინტერესების მიხედვით. 

მასწავლებელი კლასს ერთსა და იმავე მათემატიკურ საკითხზე 4-5 განსხვავებულ დავალებას სთავაზობს. 

დავალებები განსხვავდება:   

I. აბსტრაქტულობის დონითა და ფორმით (ნივთიერი ან სურათოვანი თვალსაჩინოება/სქემები და 

ნახაზები/მოკლე ტექსტები/რიცხვითი გამოსახულებები; ზოგჯერ შესაძლებელია აგრეთვე რიტმულ-

კინესთეტიკური მოდელები  კაკუნ-ტაშები და სხვა);    

II. კონტექსტით ანდა შედგენილობით (სათამაშოები, ყვავილები, ცხოველები, ტექნიკა, სახლები, 

ადამიანები და სხვა).  

 მოსწავლე თვითონ ირჩევს სასურველ დავალებას. მასწავლებელი მოსწავლეებს ისე აჯგუფებს, რომ ერთ 

ჯგუფში 3-4-ზე მეტი მოსწავლე არ იყოს, ჯგუფების რაოდენობა კი ნებისმიერია. თუ ბევრი ბავშვი ითხოვს ერთსა 

და იმავე დავალებას, შეიძლება, რომ რამდენიმე ჯგუფს ერთი და იგივე დავალება მიეცეს. მაშასადამე, ძალიან არსებითია 

გაკვეთილის თემატიკური არაერთგვაროვნება.  
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დანართი #3. 

 

გაკვეთილის დაგეგმვისა და წარმართვის თავისებურებანი  

დიფერენცირებული სწავლების პირობებში 

გაკვეთილის დაგეგმვისას არასასურველია ორი უკიდურესობა: 1) გაკვეთილის დაქსაქსულობა, 

მრავალფეროვანი და მრავალი აქტივობა (თუნდაც თავისთავად კარგი და სახალისო), მაგრამ 

არასაკმარისი ფოკუსირება მისაღწევ შედეგებზე; 2) გაკვეთილის შინაარსობრივი ერთფეროვნება, 

შემოფარგვლა მხოლოდ მისაღწევ შედეგებთან დაკავშირებული აქტივობებით (მაგალითად, მთელი 

გაკვეთილის განმავლობაში მხოლოდ გამოკლება, ან მხოლოდ სტერეომეტრიული მაკეტების კეთება).  

გაკვეთილი მრავალფეროვანი უნდა იყოს არამარტო აქტივობებით, არამედ შინაარსობრივადაც, რათა 

ყველა მოსწავლეს მიეცეს შესაძლებლობა აირჩიოს სასურველი ტიპის დავალება, რომელიც იქნება  

მრავალფეროვანი, ოღონდ ფოკუსირებული. კერძოდ, 35 წუთიდან ჯამური 25-30 წუთი მთავარ მისაღწევ 

შედეგებს ეთმობა, 5 წუთი კი სტანდარტის სხვა მიმართულებებს. ამის გარეშე ვერ მოხდება ნასწავლი 

საკვანძო საკითხების პერიოდული გამეორება-განმტკიცება და მათი შესაბამისი უნარ-ჩვევები 

განუვითარებელი დარჩება. ეს საჭიროა პირველ კლასში, მით უმეტეს, რომ ექვსი წლის ბავშვისთვის არაა 

ნაყოფიერი 20 წუთის განმავლობაში ერთსა და იმავე თემაზე მუშაობა. 

დიფერენცირება იწყება საშინაო დავალებაზე დამოუკიდებელი მუშაობის დაწყებისას. მთელ კლასს 

ჰქონდა ერთი და იგივე საშინაო დავალება. ეს დავალება საკმაოდ დიდია მოცულობით და, რაც მთავარია, 

მრავალფეროვანია როგორც სირთულის, ისე აბსტრაქტულობის დონით და, აგრეთვე, თემატურადაც 

(მოიცავს სტანდარტის რამდენიმე მიმართულების საკითხებს).  წესია: მოსწავლე აკეთებს იმდენს, 

რამდენიც შეუძლია ზომიერი დაძაბვით; იგი საკუთარი სურვილით ირჩევს ამოცანებს. სასურველია, 

გაკვეთილზე საშინაო დავალების ყველა ამოცანა დაწვრილებით გაირჩეს, შესამზადებელი ფუნქციის 

მქონე დავალებები კი - აუცილებლად უნდა გაირჩეს. მოსწავლეები ამ დროს თავიანთ რვეულებში 

მუშაობენ – ავსებენ, ხვეწენ ნამუშევარს, ზოგ რამეს კი თავიდან წერენ. დაწყებით კლასებში მოსწავლეთა 

უმრავლესობა ძალდაუტანებლად აკეთებს ყველა ან თითქმის ყველა ამოცანას, ცდილობს მაინც ამას, 

(შეიძლება ზოგჯერ ნახევარიც კი ვერ გააკეთოს). მასწავლებელს პირისახეზე უკმაყოფილებაც კი არ უნდა 

შეეტყოს იმის გამო, რომ ბავშვმა რაღაც ვერ გააკეთა ან არ გააკეთა.  

საშინაო დავალების სიდიდე და მრავალფეროვნება რომ არა, მოსწავლეს არ ექნებოდა ნამდვილი არჩევანი. 

ამასთან, არაა საჭირო შედარებით რთული ამოცანების მონიშვნა * ნიშნით ან სხვაგვარად. საქმე ისაა, რომ 

ამოცანის სირთულე ბავშვის წამყვანი უნარიანობის ტიპზე და აგრეთვე ცვალებად სიტუაციურ 

ფაქტორებზეა დამოკიდებული. მაგალითად, მხედველობით-სივრცითი უნარიანობის ტიპის ბავშვს 

აინტერესებს და არც უძნელდება თუნდაც რთული გეომეტრიული ამოცანის ამოხსნა, თუმცა რიცხვები არ 

იზიდავს. ასეა თუ ისე, არჩევანის თავისუფლება დიფერენცირებული სწავლების მნიშვნელოვანი პირობაა. 
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დანართი #4. 

დიფერენცირებული სწავლების სპეციფიკა პირველ ფაზაზე 

პირველი ფაზა იწყება მოკლე, 1-2-წუთიანი შესავალით, ძირითადი ნაწილი კი საშინაო დავალების 

ამოცანების დაწვრილებითი გარჩევაა. ამ დროს ხდება: წინარე გაკვეთილზე ნასწავლის განმტკიცება-

განვითარება (ამოცანა #1);  წინარე ცოდნის თითოეული საკითხის გააქტიურება და ახალი საკითხისთვის 

შემზადება (ამოცანები #2, #3, #4); დამატებითი საერთოსაკლასო შეკითხვების დასმა; მოსწავლეთა 

მზაობის დონის შეფასება მასწავლებლის მიერ; წინარე ცოდნის სტანდარტულ საკვანძო საკითხებში 

დაბალი მზაობის მქონე მოსწავლეთათვის დახმარების გაწევა შეძლებისამებრ;  მცირე დროს დაიკავებს, 

აგრეთვე, განმტკიცება, განვითარება, გამოყენება, ახალი კუთხით შემობრუნება, სხვა საკითხებთან 

დაკავშირება (ამოცანა #5). 

რადგან გაკვეთილის პირველი ფაზის ძირითადი ნაწილი საშინაო დავალების დაწვრილებითი გარჩევაა, 

ამიტომ დიფერენცირება ხდება მზაობის და ინტერესების მიხედვით – დაფასთან გასარჩევი ამოცანების 

განაწილება მოსწავლეების მზაობის დონის, აგრეთვე სასწავლო პროფილისა და ინტერესების შესაბამისად 

(მაგალითად, იმის გათვალისწინებით, თუ ვის რა უფრო აინტერესებს - გეომეტრიული ფორმები უფრო 

ემარჯვება, რიცხვები თუ ტექსტები).   

საშინაო დავალების ამოცანები #1, #2,  #3 და #4 ადვილი და მეტ-ნაკლებად სტანდარტულია, ამიტომ 

დაფასთან თავიდან ყველაზე დაბალი მზაობის მოსწავლეები გავლენ. მზაობა თავდაპირველად წინარე 

გაკვეთილის მიხედვით ფასდება, ხოლო საშინაო დავალების გარჩევისა და საერთოსაკლასო დიალოგის 

მსვლელობისას თანდათან მიმდინარე მზაობის დონეებიც გამოიკვეთება. ბოლო ამოცანა, პირიქით, 

ყველაზე რთულია. ამიტომ, შესაძლებელია, მასწავლებლის შეხედულებისამებრ, მის გარჩევაში აქტიურად 

მონაწილეობდნენ ყველაზე მაღალი მზაობის მოსწავლეები, ხოლო დანარჩენები აკეთებდნენ რვეულებში 

საჭირო ჩანიშვნებს. რასაკვირველია, ეს არაა სავალდებულო. მასწავლებელს შეუძლია, მხოლოდ ზოგჯერ 

მოიქცეს ასე – თუკი მიიჩნევს, რომ ბოლო ამოცანა ზედმეტია ზოგი მოსწავლისთვის. ეს დაბალი მზაობის 

მოსწავლეთა საჭიროებაზეა დამოკიდებული, რაც მასწავლებელმა უნდა შეაფასოს – პირველი ფაზის 

ბოლოსთვის საამისოდ მას უკვე საკმაო ინფორმაცია ექნება. 

მასწავლებელი თითქმის სულ მერხებს შორის მოძრაობს, თითოეულ მოსწავლესთან მიდის რიგრიგობით, 

თვალს ავლებს მის საშინაო ნამუშევარს და აწვდის მოკლე ინდივიდუალურ კონსტრუქციულ 

უკუკავშირს. ამ დროს სხვა მოსწავლე დაფასთან პარალელურად მუშაობს  საშინაო დავალების 

სხვადასხვა ამოცანისთვის (ან ქვეამოცანისთვის) დაფაზე ამზადებს ჩანაწერებს ან ნახატებს, ნახაზებს. 

შემდეგ მათ თანმიმდევრულად არჩევენ, ხმამაღალი მსჯელობის თანხლებით. როცა ერთი მათგანი 

გარჩევას და მსჯელობას იწყებს, დანარჩენები უსმენენ და ადგილიდან ამოწმებენ, ადარებენ თავიანთ 

ამოხსნებს, წითელი და მწვანე „შუქნიშნებით“ გამოხატავენ დათანხმებას ან არდათანხმებას. დაფასთან 

გაყვანილი მოსწავლეები ხშირად იცვლებიან. 
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დანართი #5. 

მომდევნო გაკვეთილისთვის მისაცემი საშინაო დავალება 

 

1 - 7 ამოცანა (თავიანთი ქვეამოცანებით) 

მიმდინარე გაკვეთილზე ნასწავლი საკითხის, აგრეთვე ადრე ნასწავლი რომელიმე საკითხების 

განმტკიცებას და განვითარებას (განსაკუთრებით   გამოყენებითი მიმართულებით); ან მათემატიკურ 

საკითხებს შორის კავშირების დამყარებას, ცნებათა და მიმართებათა გააზრებას; აგრეთვე, არის 

მოსწავლეთა შემამზადებელი  მომდევნო საკითხის (მომდევნო გაკვეთილის ძირითადი მისაღწევი 

შედეგის) ათვისებისთვის. 

1. თითოეული რიცხვითი გამოსახულება შეაერთეთ მის შესაბამის სიტყვიერ აღწერასთან:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ბოლოს, კი მოცემული რიცხვითი გამოსახულებებიდან მოძებნეთ ის, რომლის მნიშვნელობას ვერ 

გამოვთვლით, თუკი ფრჩხილებს მოვაცილებთ. 

 

 ბოლო პასუხია:  (14 + 7)  (29  24).  

 

2.  დახაზეთ თეთრი ექვსკუთხედების, თეთრი კვადრატებისა და თეთრი სამკუთხედების ნახაზი, 

რომელიც ამ გამოსახულებას შეესაბამება:  2 + 4 + 3. შემდეგ, ისე გააფერადეთ ეს მრავალკუთხედები, რომ 

რაოდენობათა შესადარებლად („რამდენით მეტია“) საჭირო იყოს გამოსახულება: (2 + 3)    (1 + 3) და 

ჩამოაყალიბეთ პირობა. 

 

(14 + 7)  (14  7) 

(14 + 7)  (29  24) 

 

ორი რიცხვის სხვაობას გამოკლებული  

სხვა ორი რიცხვის ჯამი 
 

ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული 

ამავე რიცხვების სხვაობა 

ორი რიცხვის ჯამს გამოკლებული 

სხვა ორი რიცხვის სხვაობა 

რიცხვების სხვაობა 

ორი რიცხვის სხვაობას მიმატებული 

ამავე რიცხვების ჯამი 

რიცხვების სხვაობა 

(14  7)   (2 + 4) 

(14  7) + (14 + 7) 
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    საჭირო ნახაზებია: 

 

 

 

3. ჩვენ უკვე ამოვხსენით ამოცანა:  სოფლის პატარა სკოლაში სულ ორი კლასია:   

ერთი პირველი და ერთი მეორე. ამ კლასებში ბავშვების რაოდენობებს გვიჩვენებს შემდეგი ცხრილი: 

 

 

 

 

 

 

 

 

გადააკეთეთ, გაართულეთ ეს ამოცანა ისე, რომ ორი რაოდენობის შესადარებლად საჭირო იყოს სამ-სამი 

შესაკრების ჯამების გამოკლება.  

 

4. მომდევნო გაკვეთილის საკითხის წინარე ცოდნის გამააქტიურებელი ამოცანა. 

5. მომდევნო გაკვეთილის საკითხის წინარე ცოდნის გამააქტიურებელი ამოცანა. 

 

5.   

 

ეს ორმაგი ტოლობა გვიჩვენებს, თუ 504-ს რამდენი აკლია 1000-მდე.  

ასევე ჩაწერეთ და გამოთვალეთ: 

I.   410-ს რამდენი აკლია 1000-მდე; 

II.  308-ს რამდენი აკლია 800-მდე; 

III. 70-ს რამდენი აკლია 316-მდე; 

IV. 55-ს რამდენი აკლია 200-მდე. 

 ბოლოს გაარკვიეთ, რომელ გამოთვლაში არაა საჭირო ფრჩხილები. 

 

პირველი კლასი მეორე კლასი 

გოგონები ბიჭუნები გოგონები ბიჭუნები 

7 6 5 3 

 

10 ასეული    (5 ასეული + 0 ათეული + 4 ერთეული) = 4 ასეული + 96 = 496 
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6.  შეადგინეთ ამოცანის ამოსახსნელად საჭირო რიცხვითი გამოსახულება და ამოხსენით უკვე 

განხილული ამოცანები: 

(1) გარაჟიდან სახლამდე 300 მეტრი მანძილია. გზაზე ჭიშკარია, რომელიც გარაჟიდან 110 მეტრითაა 

დაშორებული. მანქანა გამოვიდა გარაჟიდან, გაიარა 60 მეტრი ჭიშკრისკენ და გაჩერდა.  რა მანძილია 

მანქანასა და სახლს შორის? 

(2) ჭიდან ჭიშკრამდე 300 მეტრი მანძილია. გზაზე ბლის ხეა, რომელიც ჭიდან 110 მეტრითაა 

დაშორებული. ცოტნე ჭიდან ბლის ხესთან მივიდა, შემდეგ კიდევ 60 მეტრი გაიარა და გაჩერდა. რა 

მანძილი დარჩა ცოტნეს ჭიშკრამდე? 

 

(3)  ძაღლი კატას გაეკიდა, რომელიც მისგან 60 მეტრით იყო დაშორებული. კატა უახლოესი ხისკენ 

გაიქცა, რომელიც მისგან 300 მეტრის მანძილზე იყო. როცა კატა ამ ხეზე ახტა, ძაღლს 110 მეტრი 

ჰქონდა გარბენილი. რამდენი მეტრით გაუსწრო კატამ ძაღლს? 

 

7.  მოცემული სქემის მიხედვით შეადგინეთ ამოცანა მოძრაობაზე, რომელშიც მოცემული იქნება 

მანძილები რაღაც ადგილებს შორის:  

 

200 კმ 

160 კმ 

50 კმ-ით ნაკლები 

  

 შემდეგ ამ ამოცანისთვის შეადგინეთ ფრჩხილებიანი რიცხვითი გამოსახულება. 

 

 

 


